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CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 

ESCOLA MUNCIPAL DE MÚSICA PERE MERCADER DE CASSÀ DE LA SELVA 
 
 
El Departament d’Ensenyament ha convocat eleccions per tal de renovar els representants 
als Consells Escolars dels Centres Docents públics de Catalunya.  
 
El procés electoral s’efectuarà per crear en el nostre cas el Consell Escolar i elegir els 
membres de cadascun del sectors que formen els consells escolars. 
 
Què és un Consell Escolar? 
 
El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern 
del centre, amb funcions en l’àmbit de la programació general, i en el seguiment i avaluació 
de les seves activitats. 
 
Quina serà la composició del Consell Escolar de l’Escola de Música: 
 
- La directora de l’Escola, que en serà la presidenta. 
- La cap d’estudis. 
- 1 representant de l’Ajuntament. 
- 2 mestres elegits pel Claustre. 
- 2 pares/mares/tutors legats elegits entre ells. 
- 1 representant de l’alumnat. 
 
TOTAL = 8 membres del Consell Escolar del Centre. 
 
Tots ells han de ser elegits per cadascun dels sectors corresponents (sector pares, sector 
mestres, sector serveis). Excepte: 
- La directora i la cap d’estudis. 
- El representant de l’Ajuntament que el designa l’Alcalde. 
 
Qui té dret de vot? 
 
Tots els pares, mares i els/les tutors/es legals, els fills i filles dels quals estiguin matriculats a 
l’Escola en el moment de la convocatòria de les eleccions, podran elegir. 
 
Procediment d’elecció dels membres del Consell Escolar. SECTOR FAMÍLIES 
- A partir del 4 de novembre podeu comprovar el cens a l’entrada del Centre Cultural i al Punt 
d’Informació. 
- Poden ser candidats al sector famílies: tots els pares o mares o tutors legals d’alumnes de 
l’escola. 
- Per ser candidat cal omplir un imprès que podeu sol·licitar al Punt d’Informació de Sala 
Galà. Hi ha temps fins el 18 de novembre. 
- Votacions: les votacions són personals, directes i secretes. Pot votar tant el pare com la 
mare o tutor/a legal dels alumnes escolaritzats a l’Escola.  
Dia de votacions 24 de novembre . 
- Mesa electoral: Estarà formada per la directora de l’Escola i dos representants de les 
famílies, que seran escollits per sorteig. Actuarà de secretari/a el familiar de menys edat. 
 
 
Els membres del Consell Escolar són escollits per quatre anys. Cada dos anys es renova la 
meitat dels membres representants de mestres i la meitat dels membres representants de les 
famílies. 
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CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 
 
 

DIA HORA LLOC ACTE 

4 nov - Entrada Sala Galà Publicació del cens sector FAMÍLIES / ALUMNAT 

4 nov - Sala d’informàtica Publicació del cens sector PROFESSORAT 

5-9 nov habitual Punt d’Informació Presentació reclamacions al cens 

10 nov 16 h Auditori SG Designació membres mesa electoral FAMÍLIES 

10 nov 16.30 h Auditori SG Constitució Mesa sector PROFESSORAT 

10 nov 16.30 h Auditori SG Constitució Mesa sector FAMÍLIES / ALUMNAT 

12-18 nov habitual Punt d’Informació Presentació candidatures de cada sector 

19 nov - Entrada Sala Galà Publicació candidats de cada sector 

24 nov 16.45 – 20 h Entrada Sala Galà ELECCIÓ ALUMNAT 

24 nov 17.30 – 20 h Entrada Sala Galà ELECCIÓ FAMÍLIES 

26 nov 15.30 h Aula 2 Sala Galà ELECCIÓ PROFESSORAT 

29 nov -  Entrada Sala Galà Publicació candidats electes 

1 des -  Auditori Sala Galà Constitució Consell Escolar 
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